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Voorwoord van het bestuur en de redactie
Herinnering, geheugen en toekomst
Ons geheugen laat ons wel eens in de steek.
Toch zeker het korte termijn- geheugen.
Soms moeten we iets op zolder halen en
wanneer we dan op zolder zijn, weten we
niet meer wat we moesten ophalen. Dus
gaan we maar terug zonder resultaat. Soms
kijken we ook wel eens in de spiegel en
denken dan ‘wie is die vreemde vrouw of
kerel die me aanstaart?’ Hebben jullie dat
ook wel eens? Nu vragen wij ons van de
redactie af: welke herinneringen roepen
artikelen bij jou op wanneer je ze leest? Kan
je je nog herinneren hoe het was om met de
boot mee te varen naar Kruiningen? En hoe
het was wanneer de boot weer eens niet
vaarde omdat het te mistig was? Soms was
het leuk hoor, wind in de haren, deinen op
de golven, en wachten in Kruiningen. Hoe
ouder we worden, hoe meer herinneringen
we hebben. Soms zijn het mooie, grappige
of ontroerende. Het samen delen van
herinneringen geeft positieve energie. Ik
ken enkele vrijwilligers uit ons
verzorgingstehuis die uren kunnen praten
over vroeger. Niet dat ze dat allemaal zelf
hebben meegemaakt maar de bewoners die
zij begeleiden hebben er uren over verteld.
Mooi, heel mooi. Wil jij ons helpen? Geef je
a.u.b. op via
robert@dorpsraadkloosterzande.nl
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Rectificatie artikel uit editie juli
In de editie van vorige maand (juli) is een fout gekropen. Daarom hieronder het artikel nogmaals
maar dan wel de juiste uitvoering.
Eindelijk kerkbanken waar je rustig op kunt zitten
Het conflict over het verwijderen van de historische zitbanken in de Hof te Zandekerk is uit de
wereld. Een tussenoplossing is bereikt. Zes rijen banken verdwijnen uit de kerk. Deze zes banken
zullen worden opgeslagen in een magazijn zodat ze bewaard blijven voor de volgende
generaties, voor het geval dat. Eindresultaat zal dus zijn dat er 2 x 4 bankrijen achter in de kerk
blijven staan.
Diverse organisaties gingen zich vorig jaar bemoeien met het wel of niet verwijderen van de
banken. De stichting KIK (de Kerk in Klooster), die eigenaar en beheerder is, zou mogelijkerwijs in
de problemen kunnen komen met hun toekomstplannen om in de kerk meer
gebruiksmogelijkheden te realiseren. O.a. de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten diende
toch een bewaar in bij de gemeente Hulst. Inmiddels heeft de gemeente Hulst een vergunning
afgeven voor de beoogde interieurwijziging.
Het ‘poldermodel’ van de gemeente Hulst vond een compromis wat inhoudt dat er een vrije
ruimte komt van een aantal gemakkelijke stoelen met wat tafeltjes. De kerk wordt o.a.
regelmatig gebruikt voor het sluiten van huwelijken, concerten en andere activiteiten.
Wat de laatste jaren ook aandacht vraagt is de zorg betreffende bepaalde overlast door jongeren
rondom het kerkje die niet altijd de voorkeur hebben van de dorpsraad en de gebruikers van de
kerk. De Dorpsraad heeft hier overleg over met het bestuur van KIK en de gemeente Hulst.

Aandachtspunt voor augustus:

- Indien u lid bent van de Rabobank wilt u dan, bij de komende
Clubkas Campagne, op de dorpsraad stemmen zodat we enkele
euro’s extra kunnen toevoegen aan de kas van de dorpsraad?

- Stemmen op ons kan vanaf 27
september t/m 11 oktober 2019!

Evenementen 2019
Wij willen proberen om allerlei evenementen die plaats vinden in onze gemeente in de
nieuwsbrieven te melden. U zult kunnen begrijpen dat wij dit alleen maar kunnen met uw
medewerking. Heeft u een evenement meldt dit aan robert@dorpsraadkloosterzande.nl
Gemeenteraadsvergaderingen
Europese kamp. WCF
Bernardusfeesten
Uit op Zondag (Dream Music)
Hondeplons
Bamisfeesten
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Herfstvakantie
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Wintertijd
Uit op Zondag ( DJ Peter)
Jaarvergadering dorpsraad
Uit op Zondag ( Sunny Boy)
Kerstmis
Oudjaar

Kreverhille

zie www.gemeentehulst.nl
Zondag 4 augustus
Zaterdag 17 augustus
Zondag 1 september
Zaterdag 7 september
Vrijdag 20 tot Zondag 22 september
Zondag 22 september
Vrijdag 12 oktober t/m Zondag 20 oktober
Zondag 20 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 17 november
Dinsdag 19 november
Zondag 8 december
Woensdag 25 en Donderdag 26 december
Dinsdag 31 december

Status
Kreverhille is een buurtschap in de provincie Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst.
Tot en met 2002 behoorde deze buurtschap tot de gemeente Hontenisse.
De buurtschap Kreverhille valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Walsoorden.
De buurtschap Kreverhille heeft geen plaatsnaamborden en ook geen gelijkluidende straatnaam
- wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien
waar je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.
Naam
Oudere vermeldingen: Kreverhil, Kevershil.

Ligging
De buurtschap Kreverhille ligt 3 km ten noordwesten van het dorp Walsoorden en grenst in het
noorden aan de Westerschelde. De buurtschap omvat 2 kerntjes: 1 rond de splitsing Kalverdijk /
Molenweg en 1 rond de splitsing Molenweg / Zeedijk. Daarnaast is de buurtschap gelegen rond
de weg Doorndijk. De buurtschap ligt verder noord-noord-oost van het dorp Ossenisse, ten
noordwesten van het dorp Kloosterzande, ten zuiden van het dorp Hansweert en ten zuidwesten
van het dorp Kruiningen.

Statistische gegevens
In 1840 omvatte de buurtschap Kreverhille 14 huizen met 90 inwoners. Tegenwoordig heeft de
buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Geschiedenis
In Kreverhille heeft tot medio 19e eeuw een korenmolen gestaan.
Heden
Eind 2019 / begin 2019 is er een radartoren geplaatst op de zeedijk. Deze toren is toegankelijk
voor het publiek. Zie de foto’s.

Natuur en recreatie
In Kreverhille is een strekdam aan de Westerschelde waar je kunt zeevissen. Het betreft
strekdam de Prinsenbout, lokaal 'het kromme dammetje' genoemd.

KREVERHILLE
De Engelse soldaten die kwamen in ons land
al met geplooide rokjes aan en stokjes in hun hand
En menig jonge dame uit dorp of land of stad
die sloeg haar handjes samen en zuchtte: ‘Wat een schat!’
Had ik zo’n English boy ‘k ging daad’lijk aan de rooi
Aan de Schelde, Scheldeoever
aan de dijk van Kreverhil
daar zit je geen minuutje stil
Aan de Schelde, Scheldeoever
daar raakt zo’n stevig Zeeuwse meid
haar verstand aan kwijt
Onze Zeeuwse meisjes die houden van plezier
ze gaan haast iedere avond met een Engelsman op zwier
men hoort ze zachtkens fluisteren ‘You like my ideal’
en zij antwoordt dan teder in steenkool-English taal:
‘Ga you maai met my mee, dan gaan we naar de zee’
Aan de Schelde, Scheldeoever
aan de dijk van Kreverhil
daar zit je geen minuutje stil
Aan de Schelde, Scheldeoever
daar raakt zo’n stevig Zeeuwse meid
haar verstand aan kwijt
Marietje kwam verlegen laatst voor haar moeder staan
haar moeder zei: ‘wat zie je bleek, m’n kind wat scheelt eraan?’
Ze liet de dokter halen, de dokter uit de buurt
Ze had de een of andere ziekte die negen maanden duurt
Hij sprak: ‘Mijn lieve pop, war’zo liep jij dat op’
Als na verloop van tijden de oorlog is gedaan
dan ziet men al die Engelsen naar hun Vaderland toe gaan
Vergeten zijn de tijden, de liefde van weleer
en ’t arme Zeeuwse meisje zit hier in droef geween
en nog een hele tijd zingt steeds die lieve meid
Aan de Schelde, Scheldeoever
aan de dijk van Kreverhil
daar zit je geen minuutje stil
Aan de Schelde, Scheldeoever
daar raakt zo’n stevig Zeeuwse meid
haar verstand aan kwijt
(met dank aan Ambras)

In de kop van Ossenisse ligt Kreverhille. Gelegen tussen de Doorndijk, Kievit- en Perkpolder. Deze
polders werden omstreeks 1200 ingepolderd en gewonnen op de Westerschelde, toen nog De
Honte. De Kievitpolder is een heel klein poldertje en is slechts 24 hectare groot. De dijken zijn
gemaakt door en onder leiding van de monniken van de abdij Ter Duinen die een uithof hadden
gesticht in de Zandpolder. De uithof heette Hof ter Zande.
Het is bijna niet te geloven maar in 1981 wilde men van Paal tot Kampen de zeedijk schoon
maken met een aantal vrijwilligers. Het toenmalige waterschap “Hulster Ambacht” gaf geen
toestemming van dit burgerinitiatief ‘Keep it clean’. Initiatiefnemer Piet Verschuren uit
Vogelwaarde was daar heel erg in teleurgesteld. Het vele vuil en afval moest noodgedwongen
blijven liggen. Enkele pachters van de Zeedijk dienden bezwaar in bij dit waterschap van Ing. K.
Brand. Hij koos de zijde van de pachters. Het initiatief voorzag ook een kermis op Kreverhille, een
tent waar men wat kon eten en kon drinken. Ook een schieting op de liggende wip zou worden
georganiseerd. Als compensatie werd een muziekfestival georganiseerd met onder andere
Draften Blues, Vovokai en Fools Extra. Het werd toch nog heel gezellig in Kreverhille.
Kennen jullie de Schaardam bij Kreverhille? In de volksmond werd deze dam altijd vernoemd als
‘scharendam’. Ik denk dat deze naam wat makkelijker in de mond lag dan de officiële naam.
Zoiets als ‘de dam van ’t Oud Hoofd’ tussen Perkpolder en Walsoorden.
De nieuwe Schelderadartoren
De Schelderadarketen langs de Westerschelde breidt zich steeds verder uit. Nu is er een
radartoren bijgekomen op Kreverhille. Deze staat nu in het werkgebied van dorpsraad
Kloosterzande. Het leggen van de fundering was niet zo heel moeilijk, al kostte het wat moeite
om de vergunningen kant en klaar te krijgen. Instanties zoals Provincie, Gemeente Hulst,
Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen moesten elkaar zien te vinden. Uiteindelijk is het
een toren geworden die niet alleen de scheepvaart op de Westerschelde in de gaten houdt,
maar het is ook een toren geworden voor het publiek. En dat vinden wij, met zijn allen, wel fijn
natuurlijk. Op zo’n ruim twintig meter boven de dijk heb je een prachtig uitzicht. Je moet wel 153
treden beklimmen om op het bovenste plateau te komen. Een andere bijna gelijksoortige
radartoren staat bij Doel in de Prosperpolder. Ook daar heb je een prachtig zicht op vele
binnenkomende schepen en een stuk van het polderlandschap.
Het zou zo mooi kunnen zijn ….Bij de radartoren kun je best lekker zitten. Er staan enkele
bankjes en anders kun je ook altijd wel lekker in het gras zitten. Natuurlijk zou er nog wat bij
kunnen zoals een verrekijker op ’n standaard. Maar die is misschien ook binnen de kortste tijd
vernield of met graffiti besmeurd. Bij laag water zie je de zandplaten steeds dichterbij komen.
Volgens mij kun je gewoon naar de zandplaat lopen maar dat weet ik niet zeker. Zwemmend
moet wel lukken, denk ik. Vroeger zwommen wij op Perkpolder ook naar de tonnen of zelfs wel
naar de (zand)plaat. Oppassen was het wel want er kwamen toen nog boten ‘binnendeur’. Ook
op tijd kijken of er geen veerboot uit ging want je haalde bij veel stroming de kop van Perkpolder
niet en toen kwam je uit in de haven wat ook geen probleem was. Nu kan ik er best, op een
doordeweekse dag, een uurtje of meer op de bankjes zitten en genieten van de stilte en het
gekrijs van de meeuwen. Wanneer ik bij laag water zie wat een mooi strand hier zou kunnen zijn
dan denk ik wel eens … het zou zo mooi kunnen zijn. Spuit heel dienen hoek vol met zand zoals
op Perkpolder en je hebt een prachtig stuk recreatieplezier.

Ambras bezingt Kreverhille over de bloemen en de bijtjes, over de Engelse soldaten en de vele
Zeeuwse meisjes. Plezierige tijd ondanks dat het oorlog was. En nu we het toch over de bijtjes
hebben: het bijenstation van Kreverhille was wereldberoemd. Nu hebben ze zich gestationeerd
in Ossenisse. Er is daar een vereniging voor rasverbetering van kleine huisdieren. Ik stond ervan
te kijken, echt waar. Voor mij zijn het geen huisdieren. Ik ben er een beetje bang van. Hier op
Kreverhille was een bevruchtingstation voor de zogenoemde Carnica-bijen. Eng, maar ze zijn
zeer noodzakelijk voor onze natuur. Burgemeester Vogelaar zei in zijnen tijd: ‘een bij is een
vriendelijk, op mensen georiënteerd diertje dat zoemt en bevrucht en soms een prikje uitdeelt’.
En volgens mij deden dat ook de Engelse boys volgens het liedje van Ambras.

Speeltuinen
“Ga maar lekker buiten spelen …”
In mijn – lang vervlogen – jeugd was dàt het zinnetje waar ik vaak ongeduldig en niet zelden
tevergeefs op zat te wachten. Zelfs toén al was Vlaanderen te druk naar de zin van overbezorgde
moeders en dus was voor mij “buiten” beperkt tot een piepklein stadstuintje.
Onze eigen kinderen hadden dan wel een grote tuin tot hun beschikking, maar in de
tussenliggende jaren was het verkeer – zelfs “op den buiten” – zó sterk toegenomen dat ook
voor hen de straat verboden terrein was. Gelukkig konden vriendjes bij ons terecht om te
spelen.
Voor de generatie van onze kleinkinderen is “buiten spelen” niet eens meer aan de orde.
Speelpleinen, zelfs scholen krijgen voortdurend klachten en GAS-boetes (Gemeentelijke
Administratieve Sanctie) omdat de één of andere zuurpruim zich stoort aan een klaterende
kinderlach. Vakantiespeelpleinen moeten sluiten, onlangs zelfs een openluchtzwembad. Want
de kinderen maakten teveel lawaai met hun gelach …
Groot was dan ook onze verrassing toen we na onze verhuizing naar Kloosterzande bij de eerste
lentezon kinderen hoorden spelen in de straat. We zijn eigenlijk meteen naar buiten gegaan om
ons tegoed te doen aan het vrolijke schouwspel. Wat een luxe! Groen, ruimte en rust waarvan
de jongeren volop kunnen genieten, samen met hun buurvriendjes. Ongezien, voor ons althans.
Naarmate we onze nieuwe woonomgeving beter leerden kennen, ontdekten we
buurtspeeltuintjes voor de kleinsten en de iets minder kleinen. Ze worden niet altijd
voortdurend bevolkt door klein grut, maar ik zie er tijdens mijn hondenrondje toch regelmatig –
vaak zo het laatste uurtje vóór ze in bad en naar bed moeten – jonge kinderen (eventueel onder
het toeziend oog van een (groot)ouder) op de speeltuigen klauteren of tegen een balletje
trappen met vriendjes. Ook de vijvers zijn een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Tot mijn grote
verwondering zie ik overal jonge vissertjes – al dan niet onder begeleiding – een hengeltje
uitwerpen zodra het weer het enigszins toelaat.

Een aantal van de speelveldjes is intussen ontdaan van hun speeltuigen en liggen er vaak wat
verlaten bij. De kleintjes zijn groot geworden, ze hebben behoefte aan andere bezigheden dan
een glijbaan of een schommel.
Enkele bankjes waar vroeger de volwassen begeleiders de kinderen in de gaten hielden, doen nu
dienst als zonneplekje voor de “derde jeugd”. Ze wachten er op toevallige passanten die even
tijd maken om met hen een praatje te slaan of maken dankbaar gebruik van de tussenstop op
hun dagelijkse moeizame wandeling.
Het is een cyclus, die zich om de zoveel jaar herhaalt: ouderen vertrekken en de buurt wordt
weer ingenomen door gezinnen met kinderen die graag met hun vriendjes willen spelen.
Kinderen groeien op en verlaten de buurt, waar de blijvers weer zoveel jaren op de teller krijgen
dat ze blij zijn met een plekje onder de zon waar ze nog eens iemand zien passeren.
Het is een heerlijke manier om de openbare ruimte te laten gebruiken. En ja, het kost geld. Het
gras moet gemaaid, de speeltuigen onderhouden, de bankjes geschilderd of hersteld. Maar
hoeveel geld gaat er niet jaarlijks op aan dingen waarvan iedereen zich afvraagt of die wel zo
functioneel zijn, wie daar nu iets aan heeft.
In het parkje aan Hof ter Zande is nu een prachtige speeltuin aangelegd. Ernaast is er ook een
mooie natuurtuin waar kinderen en volwassenen kennis kunnen maken met planten en insecten.
Een schitterend initiatief, met slechts één nadeel: het ligt voor de meesten te ver van de
bewoning af om van huis uit nog toezicht op de spelende kinderen te kunnen houden. Er is altijd
begeleiding nodig, vooral omdat het zo dicht bij een drukke weg ligt. Heerlijk om er te wandelen,
de kinderen even te laten spelen en te genieten van de ruimte, maar als dagelijkse
ontmoetingsplaats voor buurtkinderen niet echt handig.
Hier stop ik mijn pleidooi voor het behoud van publieke speelruimte voor kinderen. Ik ga lekker
buiten zitten, in mijn tuin. Genieten van de rust, de vogels en het gelach van mijn spelende jonge
buren. Wat heerlijk dat zij niet “veroordeeld” zijn tot een beeldscherm en verslavende spelletjes
…

Mieren en wat doe je er tegen
Zodra het een beetje begint te zomeren, komen ze tevoorschijn: mieren. Vervelend als ze uw
terras ondergraven, nog veel vervelender als ze in kolonne uw voorraadkast
binnenmarcheren. Wij verzamelden de beste tips waarmee u de mierenlegers op afstand kunt
houden.

Als er een diersoort op de aarde succesvol is, dan is het de mier wel: er zijn ongeveer 12.000
verschillende soorten bekend en ze komen op alle continenten behalve Antarctica voor. De mier
leeft in kolonies en elke kolonie heeft één koningin. Daarnaast zijn er de werksters – die allemaal
een eigen taak hebben: verkenner, voedselverzamelaar, nestonderhouder, kinderverzorgster of
soldaat – en de jonge mannetjes en jonge koninginnen.
Is de mier schadelijk?
Een mierennest bestaat uit een ingenieus en groot gangenstelsel – schitterend om te zien, maar
schadelijk voor je terras en tuin, omdat de gangenstelsels instabiliteit veroorzaken. Nog een
vervelende ‘bijwerking’ van de mier is dat hij bladluizen verspreidt: de schrik van elke
tuinliefhebber. Daar komt bij dat de mier de larven van de natuurlijke vijanden van de bladluis
(denk aan het lieveheersbeestje) eet. Tot slot dragen mieren allerhande bacteriën bij zich. Heeft
een mier zich dus tegoed gedaan aan een stukje meloen op tafel, dan is het verstandig die
meloen weg te gooien.
Voorkomen is beter dan…
•

•
•
•
•
•

•

Dek etensresten altijd goed af, houd potten, blikken en verpakkingen gesloten en houd het
aanrecht schoon. Mieren zijn vooral dol op zoetigheid: een klein kloddertje jam op het aanrecht
is al voldoende.
Houd de tuintafel en het terras schoon en vergeet daarbij niet om af en toe het losse zand weer
tussen de terrastegels te vegen.
Houd afvalbakken en kliko’s goed dicht en zorg ervoor dat er zo min mogelijk tuinafval door de
tuin zwerft – mieren houden namelijk nogal van oud hout en rottend blad.
Kit de naden en gaten van de woning.
Mieren hebben een enorme hekel aan koper. Een koperdraad bij de tuindeur zorgt ervoor dat ze
in elk geval niet via die route naar binnen marcheren.
Talkpoeder is een natuurlijk bestrijdingsmiddel van mieren. Strooi dus krijt of babypoeder over
de routes van de mieren (en herhaal dit na een regenbui). Mieren zijn gewoontebeestjes en
nemen altijd een vaste route. Wordt deze route verstoord, dan raken de mieren
gedesoriënteerd.
Koffiedik vermengd met een beetje aarde houdt mieren weg van de plek waar u dat mengsel
strooit.
Mieren met planten en kruiden verjagen
Er zijn planten en kruiden waaraan mieren een uitgesproken hekel hebben:

•
•
•
•
•
•
•
•

Salie
Rozemarijn
Bieslook
Majoraan
Maggikruid
Basilicum
Munt
Boerenwormkruid

Ook verschillende – gedroogde - keukenkruiden doen het goed tegen mieren – ze houden
namelijk niet van sterke geuren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basilicum
Oregano
Knoflook (houden slakken trouwens ook niet van!)
Salie
Rozemarijn
Kruidnagel
Nootmuskaat
Kaneel
Peper
U kunt de kruiden met een klein beetje water mengen of direct op de mierenroutes strooien.
Denk er wel aan dit te herhalen als het heeft geregend.
Verder houden mieren absoluut niet van afrikaantjes, goudsbloem en lavendel.
En als dat niet helpt?
Wordt uw tuin overlopen door mierenlegers, dan is het zaak wat zwaardere middelen in te
zetten. Een aantal dagen achter elkaar kokend water in alle uitgangen van de mierennesten
gieten is vaak behoorlijk effectief. Eventueel kunt u het water mengen met azijn: één deel azijn
op twee delen water. Zo’n water/azijnmengsel regelmatig in de tuin sproeien doet vaak ook
wonderen.
Niet bepaald vriendelijk, maar wel effectief: plaats een potje met daarin een mengsel van gist
met zoetigheid (stroop of jam) en een beetje water. De kleine zoetekauwen eten met de
zoetigheid ook de gist op. De gist zet echter uit, waardoor de mierenmaagjes ontploffen
waardoor de mier doodgaat. Bakpoeder doet overigens hetzelfde.
Stukken vriendelijker is het om met tuinaarde gevulde bloempotten omgekeerd bovenop het
mierennest te plaatsen. De mieren blijken namelijk binnen zo’n twee weken te verhuizen én
nieuwe eitjes te leggen – ín die bloempot. Daarna is het simpelweg nog een kwestie van de
bloempot verwijderen.
En tot slot: ja, gif werkt ook. Maar doe dat alleen als het echt niet anders kan, want het milieu
wordt er bepaald niet beter van.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers
TC Hontenisse

Het is lang geleden dat ik penningmeester en één van de oprichters was van Tennisclub
Hontenisse. Zoals in de statuten te lezen valt, hebben op 23 maart 1978, Edy Compiet en Paul
van Kerckhoven de notariële acte ondertekend. In het kort wil ik de situatie beschrijven zoals dat
is gegaan met de oprichting.
De vereniging is gestart vanaf 22 november 1977 maar de tennisclub was nog niet in het bezit
van een clubhuis en tennisbanen. Een kantine is gebouwd en de twee tennisbanen zijn
aangelegd door de gemeente en door werkzaamheden van vele eigen leden. Initiatiefnemers om
te komen tot oprichting van Tennisclub Hontenisse zijn geweest: Edy Compiet, Godelieve van
Kerckhoven-Osselaer en Truus Joossen. Samen met Jo van Waterschoot, Paul van Kerckhoven,
Anita Strobbe-Mangnus, Jaantje Lucasse-Van de Velde, Wies van Kampen en ondergetekende
hebben wij toen zitting genomen in het eerste bestuur. De notariële actie is op 23 maart 1978
ondertekend door Eddy Compiet en Paul van Kerckhoven. Pas in het najaar van 1979 konden de
leden gebruik maken van de tennisaccommodatie. De huurovereenkomst is toen getekend door
Edy Compiet, Paul van Kerckhoven en burgemeester Somers. In de periode van 1977 tot het
kunnen tennissen in het najaar van 1979 is er gestart met de oprichting van een Technische
Commissie die wedstrijden en clubtoernooien en clubactiviteiten gingen verzorgen. Diegenen
die zorgden voor deze oprichting waren onder andere Robert Asselman, Paul Malcontent, Paul
Boeykens, en Mieke Pijpers-Post. Ook een baanonderhoudscommissie en een kantinecommissie
is toen in het leven geroepen. In 1977 hadden we 65 leden die 10 gulden betaalden en 25 leden
die 5 gulden betaalden. In 1978 hadden we 136 leden met een wachtlijst van 10 leden. De ALV
werd gehouden op dinsdag 3 april en de eerste bal werd geslagen op 14 april. De officiële
opening van het tenniscomplex was op 17 mei 1980 door burgemeester Somers en we hadden
toen 187 leden. In 1983 ben ik uit het bestuur gestapt.
Met vriendelijke groet,
George Hiel

Afbeeldingen worden groter in de email versie

Nieuws voor de jongeren/jeugd
Heb jij ook zin in het nieuwe schooljaar?

Hoe bereid je je voor op het nieuwe schooljaar? Daar zijn geen specifieke regels voor. Maar er
zijn wel richtlijnen die voor de meesten makkelijk te verwerken zijn. De één ziet wel wat er
komen gaat en de ander is graag goed voorbereid zodat er weinig of geen verrassingen zijn.
Mijn dochter werkte graag met lijstjes. Zo wist zij wat ze al gedaan had en wat er allemaal nog
moest gebeuren. Het gaf haar (maar ook ons als ouders) rust en houvast. Wij hebben ook een
lijstje gemaakt. Probeer het maar eens!
Fietsen naar school:
- weet om hoe laat je thuis moet vertrekken
- weet waar het verzamelpunt is waar ook alle andere klasgenoten vertrekken als je naar het
voortgezet onderwijs gaat
- ken je de route om naar school te rijden?
Mijn fiets op school:
- waar kan ik mijn fiets zetten?
- moet mijn fiets altijd op slot?
- is mijn fiets helemaal in orde? (lichten, reflectoren, remmen, bel, … )
Materialen die je (misschien) nodig kunt hebben:
- schrijfmaterialen
- papier in allerlei soorten en maten, lijntjes of ruitjes en notitieblokjes
- hulpmiddelen kunnen zijn: pennen, potloden, schaar, nietapparaat, perforator,
plakband(houder), liniaal, post-it briefjes, markeerstiften, paperclips, punaises, passer & geodriehoek

School- en klasregels:
- welke regels gelden er op school?
- welke regels gelden er in de klas?
- heb je een lesrooster?
- mag je te allen tijde naar het toilet?
- is er een klassedienst?
- hoe weet ik wanneer er een les is uitgevallen?
- krijg ik een kluisje op school om mijn spullen in te doen?
Voorbereiding eerste week:
Maak een jaar- en weekrooster. Vul je rooster voor de eerste week al in.
- bereid je eerste week voor
- lees de informatie van de school
En dan is het zover.
Een nieuwe school, een nieuwe manier van studeren, veel nieuwe gezichten met daartussen
allicht ook een paar bekenden. Wat moet je daar allemaal van verwachten? Veel hangt af van die
eerste dagen, weken. Over de samenstelling van de groep heb je niet altijd veel zeggenschap,
maar je helpt wél mee de sfeer in die groep te bepalen.
Die sfeer zal achteraf mee van belang zijn voor de samenwerking en de kwaliteit van de
geleverde prestaties. Je moet elkaar en de leerkracht(en) leren kennen. Er zullen leerlingen bij
zijn die een afwachtende houding aannemen, anderen zullen meteen een leidersrol spelen, en
daar tussenin zijn veel varianten mogelijk.
Het is van het grootste belang dat de sfeer in de groep van bij het begin positief is en op
samenwerken gericht. Een negatieve invloed is in een later stadium nog moeilijk te keren en
intussen gaat er kostbare tijd verloren en worden leerlingen ontmoedigd.
Soms valt zo’n groep ook vrij snel uiteen in subgroepjes of één grote groep met een aantal
outsiders, die zich liever een beetje afzonderlijk opstellen. Eénmaal de gewoonten en
groepscode gevormd, blijven die vaak van kracht zolang de groep samen blijft.
In een groep komen automatisch leidersfiguren naar voren. Als die een positieve houding
hebben, zullen de normen en regels binnen de groep het groepsfunctioneren en het leerproces
gunstig beïnvloeden, iets waar een leerkracht graag op zal inspelen. De samenwerking zal dan
vlot verlopen en er kan vaak op een lossere manier gewerkt worden.
Andersom kan een negatieve start voor veel problemen zorgen over een langere periode en kan
een leerkracht alleen vaak het tij niet keren. Er zal dan veel meer volgens strikte lijnen moeten
gewerkt worden, wat op zich al minder motiverend is.
Een goed begin…
De lijst hieronder bestaat uit dingen die je het beste kan doen vóórdat het nieuwe schooljaar
begint. Heb je aanvullingen? Schroom niet en deel ze hieronder in een reactie.

To-do
Print deze lijst uit en gebruik het in je voorbereiding op schooljaar 2019-2020.
•
•
•
•

Grote, vaststaande activiteiten in het jaar inplannen
Eigen jaarplanning maken;
Grote opdrachten voor jouw vak voorbereiden (eindverslag, presentaties);
Nadenken over jouw wensen komend schooljaar;

Tips voor jezelf?
Regio’s schoolvakantie
Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden
en Zuid. De vakantiespreiding vermindert de vakantiedrukte in de schoolvakanties.

Vakanties schooljaar 2019-2020

Regio Noord

Regio Midden

Regio Zuid

Herfstvakantie

19 oktober t/m 27
oktober 2019

19 oktober t/m 27
oktober 2019

12 oktober t/m 20
oktober 2019

Kerstvakantie

21 december
2019 t/m 5
januari 2020

21 december
2019 t/m 5
januari 2020

21 december
2019 t/m 5
januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23
februari 2020

22 februari t/m 1
maart 2020

22 februari t/m 1
maart 2020

Meivakantie

25 april t/m 3 mei
2020

25 april t/m 3 mei
2020

25 april t/m 3 mei
2020

Zomervakantie

4 juli t/m 16
augustus 2020

18 juli t/m 30
augustus 2020

11 juli t/m 23
augustus 2020

Nieuws voor de ouderen
Meekijkspreekuur orthopedie
Aan tafel met uw huisarts en orthopeed. Tijdens het Meekijkspreekuur orthopedie (MKO) heeft u
een gesprek met uw huisarts en met een orthopeed van ZorgSaam. Deze combinatie van kennis
en ervaring zorgt voor een snelle, correcte en heldere diagnose en een bijpassend behandelplan.
U hoeft daarvoor niet naar het ziekenhuis, maar de orthopeed komt naar de huisartsenpraktijk
of op de Groenendijk of in de Cloosterstraat. Dat scheelt u een extra afspraak en reistijd. Een
ander groot voordeel: de afspraken gaan niet ten koste van het eigen risico!

Voor jongeren, ouderen, topsporters en recreanten
Iedere dinsdagmiddag kunnen sporters terecht bij de Sportpoli op de polikliniek orthopedie van
het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. In deze sportpoli zijn orthopedisch chirurg Frank Nijman,
sportarts Keyi Burggraaff en gespecialiseerde sporttherapeuten uit Zeeuws-Vlaanderen op het
spreekuur werkzaam. Zij zorgen voor uw beweging. Sportletsels, zoals verdraaiing van de knie of
een schouder die uit de kom is, worden ter plaatse beoordeeld en krijgen behandeladvies.
Chronische blessures, zoals instabiliteitsklachten van de knie, schouderklachten en/of knie-,
enkel- of voetklachten, worden behandeld na het nemen van röntgenfoto’s of MRI-scans.

Nieuws uit de regio
Dorpsraden willen beter openbaar vervoer
Een WMO-taxi die achter een bijna lege buurtbus of een bus van Connexxion rijdt, terwijl beide
voertuigen dezelfde bestemming hebben is ‘krom’. Het is één van de voorbeelden waaruit blijkt
dat het vervoerssysteem in onze regio beter kan, vinden wij als Zeeuws-Vlaamse dorpsraad.
Dorpsraden uit de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis werken sinds een paar jaar samen. Ze
delen kennis, adviseren en wisselen ervaringen uit. Ze zijn samen geweest om te praten over het
thema mobiliteit en openbaar vervoer. Op dat gebied valt er een heleboel te winnen, mobiliteit
speelt overal. De dorpsraden willen de drie gemeenten en de provincie daarom warm maken
voor een voorstel van de Stichting Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie
Zeeland (PCG). Die geeft een voorzet, door te omschrijven hoe een proef met het
vervoerssysteem eruit zou kunnen zien. PCG en de dorpsraden hopen dat daar een werkgroep
uit voort komt. Het voorstel houdt globaal in dat er een kernnet moet komen met zeven vaste
lijnen. Ook zouden aanbieders van het openbaar vervoer, WMO-vervoer en vervoersvormen die
uit burgerinitiatieven voortkomen, flexibeler samen kunnen werken. Een regionaal
vervoerscentrum kan vanaf één plaats alle ritten en aanvragen regelen: zo voorkom je dat een
lege buurtbus en haltetaxi op weg zijn naar dezelfde bestemming. Ook moet iedereen overal
kunnen komen, zegt PCG. Door bijvoorbeeld meer opstaphaltes, fietsenstallingen, de
mogelijkheid om fietsen te huren of taxivouchers voor wie in het weekend weg moet of in een
afgelegen gebied woont.
Bent u geïnteresseerd in het Openbaar Vervoer en wilt u helpen? Wij staan voor u klaar.

Gratis VOG voor alle vrijwilligers
Alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie, moeten een gratis
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Dat is opgenomen in het regeerakkoord.
Nu lijkt het dan ook echt te gaan gebeuren. Minister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de
Tweede Kamer: ‘Het is mijn verwachting dat de nieuwe regeling vanaf 1 november 2018 in
werking zal treden.’
Sinds 1 januari 2015 bestaat er al een regeling Gratis VOG. Dankzij deze regeling kunnen
organisaties zonder winstoogmerk, die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die
voor zeventig procent of meer uit vrijwilligers bestaan, in aanmerking komen voor een gratis
VOG.

De bestaande regeling richt zich expliciet op vrijwilligers die werken met minderjarigen of
mensen met een verstandelijke beperking en heeft als doel het voorkomen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk. In het regeerakkoord hebben CDA, VVD, D66
en ChristenUnie afgesproken dat deze regeling zo moet worden uitgebreid dat álle vrijwilligers
die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, gratis een VOG moeten kunnen
aanvragen.

Veilige omgeving
In de Kamerbrief van minister De Jonge is te lezen dat ongeveer de helft van alle Nederlanders
van vijftien jaar en ouder vrijwilligerswerk doet. ‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor
de samenleving. Ik vind het belangrijk dat het vrijwilligerswerk plaatsvindt in een veilige
omgeving en dat risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers zoveel mogelijk
worden beperkt. De VOG kan bijdragen aan een veilige inzet van vrijwilligers, als onderdeel van
een breder veiligheid- en integriteitsbeleid. Met de nieuwe regeling komen meer vrijwilligers in
aanmerking voor een gratis VOG.’
De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) pleit al heel lang voor gratis
VOG’s. Toch stelt directeur Joost van Alkemade dat je met een VOG alleen de veiligheid niet kunt
bewaren. ‘Het is van belang om een breder beleid te voeren. Maar door VOG’s aan te vragen
voor je vrijwilligers zet je een eerste stap en laat je zien dat veiligheid belangrijk is binnen je
organisatie.’

Nieuwe regels
Een verschil tussen de huidige regeling en de regeling die De Jonge per 1 november wil laten
ingaan, is onder meer dat het criterium dat organisaties voor zeventig procent of meer uit
vrijwilligers moeten bestaan, vervalt. De Jonge: ‘Daarnaast komt een groter deel van de
vrijwilligers in aanmerking voor de regeling en wordt het doel van de regeling verbreed. Het gaat
in het vervolg om het stimuleren van veiligheid in het vrijwilligerswerk in den brede. De nieuwe
regeling Gratis VOG zal daarom gaan gelden voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een
afhankelijkheidssituatie.’

Integriteitsbeleid
Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG, moeten vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties
kunnen beargumenteren waarom volgens hen sprake is van vrijwilligerswerk met mensen in een
afhankelijkheidssituatie. De minister gaat een kader opstellen dat organisaties hierbij kan
ondersteunen. Verder moeten organisaties die gebruik willen maken van de regeling kunnen
aantonen dat ze een breder integriteitsbeleid voeren. De Jonge: ‘Uit onderzoek is immers
gebleken dat de VOG meerwaarde krijgt als deze wordt gebruikt in samenhang met andere
integriteitsinstrumenten, zoals gedragsregels, meldcodes en een vertrouwenspersoon. Ik zal een
handreiking laten opstellen met kennis, informatie en goede voorbeelden over integriteitsbeleid
in het vrijwilligerswerk. Tevens zal er een regionale en/of landelijke pool experts beschikbaar
komen, die kunnen helpen bij het opstellen en implementeren van het beleid.’

Nieuws uit de regio, Zeeuws-Vlaanderen en/of Zeeland augustus 2019
-

Ziekenhuis ZorgSaam nr. 1 in de AD top 100 van 2019

-

‘Lamswaarde, door de jaren heen’ is een boek over de geschiedenis van het dorp met de
bijnaam ‘Het Heilig Land’. Voorvallen worden beschreven vanaf de eerste inpolderingen
tot het verenigingsleven van vandaag de dag. Er wordt aandacht besteed aan de
monniken van Boudelo, aan natuur- en oorlogsgeweld, aan de parochie als kerkelijk
onderdeel van Hulst en als zelfstandige kerkgemeente. Er wordt aandacht besteed aan
het onderwijs, aan de veldwachterij in de negentiende eeuw, aan de periode van de
Tweede Wereldoorlog en er wordt stilgestaan bij de droevige gebeurtenissen van de
Watersnoodramp in 1953. De straten en buurtschappen uit de parochie komen
uitgebreid aan bod, gelardeerd met fraai fotomateriaal, kaartjes en naamlijsten van alle
hoofdbewoners uit de jaren 1943, 1958 en 1983.
Met dank aan Carlo Buijsrogge

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor augustus:

Succes zit op een berg van
vergissingen en mislukkingen
Nieuws uit De Binnendéur
Voor meer informatie en activiteiten die gehouden worden in ‘De Binnendéur’ kunt u kijken op
de website van HulstvoorElkaar of via de onderstaande link.
https://www.hulstvoorelkaar.nl/activiteiten/activiteitenkalender

Nieuws van de Dorpsraad
Molenstraatfeesten 7 juli en de dorpsraad
In onze nieuwsbrief D’n Meulenwiek van juli hadden we aangegeven aanwezig te zijn op zondag
7 juli. Vanwege de kosten en personele onderbezetting kregen we het niet voor elkaar om een,
naar onzes inziens, passende informatiestand te presenteren. We hebben dus moeten besluiten
om niet aanwezig te zijn.

Foto van de maand

Heeft u nou ook een mooie foto gemaakt die u zou willen delen met een grote groep lezers…
U kunt uw foto’s sturen naar onderstaand adres
foto@dorpsraadkloosterzande.nl

Nieuws van de redactie:
Het komt nog wel eens voor dat fotografen en freelance artikelmakers mooi werk leveren en dat
later – tot hun verbazing -hun werk elders gebruikt wordt, evenwel zonder bronvermelding,
voorafgaand akkoord of andere. Daarom passen wij vanaf nu een heel makkelijk principe toe:

Auteursrechten teksten en foto’s:
Voor de integrale of gedeeltelijke reproductie in originele of aangepaste vorm van teksten en/of
foto’s gepubliceerd op de website van de dorpsraad Kloosterzande of haar digitale nieuwsbrief
D’n Meulenwiek is voorafgaande, schriftelijke toestemming nodig van het dorpsraadbestuur.

Bij ongeoorloofd gebruik – deels of volledig – van een tekst of foto wordt een openbare
mededeling gedaan. Dorpsraad Kloosterzande wil op die manier het ongeoorloofd gebruik van
woord en beeld aankaarten.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuist
vermelden van gegevens in de D’n Meulenwiek. De redactie acht zich slechts gebonden tot
verbetering in de eerstvolgende editie.
•

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, , fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

AVG privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze website
toegevoegd.
Deze is hier te vinden; http://dorpsraadkloosterzande.nl/privacy/
De dorpsraad maakt zich hiermee vrij van enige aansprakelijkheid.
De dorpsraad bewaart gegevens specifiek voor de digitale nieuwsbrief:
• Geslacht, achternaam, voornaam, adres en woonplaats
• Emailadres
• Geboortedatum, telefoonnummer
De gegevens worden bewaard bij de secretaris. Deze is ook verantwoordelijk voor het bijhouden
en/of verwijderen van alle gegevens.
Mailingen worden verstuurd met alle mailadressen in de BCC
Toegang tot deze gegevens:
• Voorzitter, penningmeester en secretaris
• Beschermd met een wachtwoord
• Per 31 december van elk kalenderjaar worden de gegevens geactualiseerd of deze nog
passen bij diegenen die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen.
• Van diegenen die te kennen hebben gegeven de digitale nieuwsbrief niet meer te willen
ontvangen worden alle gegevens verwijderd uit de bestanden.
• Alle betrokkenen dienen per kalenderjaar aan te geven of zij op de hoogte willen blijven
van de dorpsraad Kloosterzande via de digitale nieuwsbrief.
• Portretfoto’s worden alleen geplaatst met toestemming van de betrokken persoon.
• Foto’s van (grote) evenementen in een openbare publieke ruimte kunnen wel worden
geplaatst.
• Zij dienen wel als nieuws te kunnen worden bestempeld.

